
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 

 

Práci předložila studentka: Jana Mydlilová 

Název práce: Vytváření lobbingových strategií neziskových organizací – případová studie Amnesty 

International France. 

 

Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): 

PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Autorka na základě případové studie kolem lobbingových aktivit Amnesty International France 

zkoumá specifika nástrojů a strategií používaných neziskovými a nevládními organizacemi 

k ovlivnění veřejných činitelů. Pozadím pro tuto otázku je charakteristika lobbingu „profesionálního“ 

(tj. prováděného organizacemi mimo neziskový a nevládní sektor). V rámci práce autorka nabízí ještě 

jednu další případovou mini-studii – průběh kampaně No arms for atrocities (str. 33-46). 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka se ve své analýze opírá o solidní obeznámenost s potřebnými koncepty užívanými 

v relevantní literatuře, o zakotvení lobbingu v národní (francouzské) realitě; pramenná základna 

(materiály AIF, rozhovory s několika aktéry) působí adekvátně pro studii tohoto rozsahu. 

Metodologická volba případové studie je logická (i když by se dalo diskutovat o tom, zda jde opravdu 

o „jedinečnou jednopřípadovou studii“ či spíše o instrumentální případovou studii).  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Po formální stránce studie splňuje požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci. 

Jazykové nedostatky jsou ovšem vcelku výrazné: autorka má problémy s interpunkcí (str. 24, 54, 59 

atd.), s velkými písmeny (str. 29, 37, 43, 44, 46 atd.), shodami (str. 28, 41) apod.  

Rušivě působí i občasné nekonzistence v poznámkovém aparátu.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Práce (na spodní hranici zadaného rozsahu) zůstává spíše na povrchu. Autorka si v podstatě vystačila s 

výčtem „řady stejných a řady odlišných elementů“ (str. 65) mezi dvěma typy lobbingu, aniž by 

opravdu do hloubky uvažovala o příčinách těch odlišností (a poněkud kritičtěji přistupovala 

k perspektivě interních aktérů, se kterými vedla své rozhovory): jeden příklad za všechny – autorka 

zdůrazňuje jako jeden (jediný?) podstatný výstup ze svého výzkumu „neidentifikovaný v literatuře“ 

interpretaci motivace lobbistů z neziskovek k „nevyužívání“ finančního lobbovací nástroje 

(poskytnutí příspěvku/úplatku lobbovanému) „nejen kvůli nedostatku zdrojů organizace, ale 

především proto, že je proti principu transparentnosti, který je jedním ze základních principů 

organizace.“ (str. 65) Nejde zde opravdu jen o pouhou z nouze ctnost?  

Naopak potenciálně plodné a originální směry výzkumu autorka nevyužila s větší důsledností a 

důkladností: přestože mnohokrát opakuje, že lobbing neziskových organizací hojně používá tisku a 

sociálních médií, ve své studii se tímto směrem nevydává (i když prostoru by v práci bylo dost, zvláště 

kdyby autorka vymýtila některé rozvláčné a repetitivní pasáže). 



 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

 

Jak představitelé AIF vysvětlují využití konceptu advocacy pro označení svých lobbovacích aktivit? 

Existuje k tomu terminologickému rozdílu i nějaká teoretičtější úvaha v dostupné literatuře? A jak tuto 

ambivalenci interpretuje autorka?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit jako velmi dobrou. 

 

Datum: 29.1. 2017        Podpis: Matějka 

 

 
 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 

 


